
Bestyrelsesmøde på Nyborg Strand., 

Den 1/11 2012 kl. 20.00 til 22.       

Deltagere:  Dorte Nikolajsen, Sanne Kallesen, Tina Green-Andersen, Dorthe Høier, Dorte Bendixen, 

Christina Abildgaard, Tove Schack Nielsen, Helen Gregory og Marita Kirketofte 

Ordstyrer:  Dorthe Høier 

Referent:      Marita Kirketofte                                                                                                                                                              

Dagsorden Referat 
 

1. 
 Godkendelse af ref. fra sidste 
møde 
 

 
Ref. godkendt 
 

2. 
Godkendelse af dagsorden  
 

 
Godkendt 

3. Forberedelse af næste dag 
To do lister 
Fordeling af workshops 
Generalforsamling 
Stemmesedler 
 

 
 
Det  klarede vi hurtigt og nemt ud fra Tinas oplæg. 

4. Forårets temadag skal på plads. 
Her skal vi gennemgå de forslag vi 
har og helst have afklaret hvem vi 
skal have. Ellers er vi nemt for sent 
ude,. 
DN har tilsagn fra Elisabeth 
Knudsen fremtidsforsker.  
Andre flere andre gode forslag. 
 

 
I løbet af fredag den 2. nov. fik vi tilsagn fra Ann Elisabeth Knudsen om 
Temadag den 28. maj. Stedet endnu ikke besluttet. 
Sanne og Tove undersøger muligheder (ifølge senere mail korrespondance) 
 
Vi drøfter kort ”Victoriagården”, har den i tankerne til senere, ligesom Eia 
Asen stadig er i spil til senere. 

 

5. Forespørgsel fra Steen Lynge. 
Steen Lynge har kontaktet mig, 
fordi Marte Meo metoden er ved 
at blive udelukket fra 
forebyggelsesfondens projekter. 
Der er to ugers indsigelse, så vi er 
næsten nødt til at forholde os til 
om vi vil være aktive for at ændre 
deres beslutning eller ej 
Jeg har kun skrevet med Steen 
men han har lovet mig at holde 
mig orienteret om det fulde 

 
Dorte Nik. orienterer og vil tage kontakten til Steen Lynge m.h.p. indsigelse 
og gøre opmærksom på Marte Meo Metodens dokumenterede positive 
effekt på arbejdsmiljøet især for dem der er ansatte på institutioner for 
udviklingshæmmede og demente mennesker. 



indhold inden vores møde på 
torsdag. 
  

 

6. Vintermøde i Ribe. 
Planlægning i korte træk. 

 
Forslag om at mødes den 25. og 26. med besøg hos Ida Pontoppidan. Sanne 
bestiller lokaler til bestyrelsesarbejdet. 

7. Facebook 
Christina har en ide om 
videreførelse af facebook. Den 
endelige beslutning må nok tages i 
den nye bestyrelse. Men vil 
Christina fortsætte til foråret mod 
at deltage i  forårets temadag? 

 
Hvis der ikke er bestyrelsesmedlemmer, der kan ”passe” facebook”, vil 
Christina gerne fortsætte. 
Vi afventer den nye bestyrelses beslutning. 
Der skal en omtale af Facebook i Marte Meo Nyt HVER gang, bladet 
udkommer. 

8. Bladet.  
 

 
Der indtil nu ikke indkommet artikler til Marte Meo Nyt. Vi beder, 
medlemmerne være aktive på den del, ved Generalforsamlingen. Hvis vi 
skal have sponsorer, er det vigtigt, at Bladet udkommer på faste 
tidspunkter. 

9. Hjemmesiden. Tina Green 
Andersen 

Tina orienterer om, at kalenderen kan opdateres. Forslag: 
arrangementskalender, som er en ny funktion. Her vil næste arrangement 
poppe op. 

10. Kalender med foredrag/kurser på 
hjemmesiden.  
Tina orienterer 

 
Som pkt. 9 

11. Økonomi. Dorthe Højer Dorthe gennemgik regnskabet. 
 

12. evt Der er 4 på valg: Sanne Kallesen er på valg og genopstiller, Dorthe Høier har 
ønsket at træde ud af Bestyrelsen,  Christina Abildgaard  er på valg og 
genopstiller ikke, Dorte Bendixen er på valg og vil opstille som suppleant. 
Suppleanterne er på valg hvert år, Helen Gregory og Marita Kirketofte stiller 
op til Bestyrelsen. 
Vi beslutter at Næstformanden holder styr på, hvilke best. medlemmer der 
evt. er sygemeldte (langtidssygdom) og om et best. Medlem holder orlov. 
Det er ikke muligt, at suppleanterne er suppl for bestemte best. 
medlemmer, i stedet må der vælges en 1. og 2. suppleant. 
Der er ønske om at suppl. deltager på lige fod med best. Dette giver en 
længere drøftelse. Konkl.: Som suppleant, kan det ikke kræves, at man 
deltager i alle møder eller arbejder på lige fod med best. medlemmer. Dorte 
Nik. vil på Generalforsamlingen gøre opmærksom på, det er et ønske men 
ikke et krav at suppl. deltager i alle møder. 

 


